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Přihláška do občanského sdružení
„StarHill“
Přijat dne:
ID (V.S.):

00000000
00000000

IP:
MASKA:
Brána:
DNS:
Náhradní DNS:

000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000

Příjmení: .................................................................
Jméno: ....................................................................
Datum narození: .....................................................
Trvalé bydliště: .....................................................................................................................
Kontaktní adresa: .................................................................................................................
Telefon(y): ............................................................................................................................
E-mail(y): ..............................................................................................................................
Skype: .....................................................................
IM (ICQ/Jabber/MSN/Yahoo/AOL ...): ..................................................................................
...............................................................................................................................................
Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami Občanského sdružení „StarHill“ (dále jen Sdružení), jehož členem
se chci stát. Jsem připraven respektovat výrok rady sdružení, která rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě
vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Sdružení a budu se řídit stanovami a vnitřními
předpisy Sdružení se kterými jsem se seznámil, stejně tak jako rozhodnutími orgánů Sdružení.
Svým podpisem dávám dle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas
Sdružení ke zpracování údajů uvedených v této listině pro účely vedení interní členské evidence. Souhlas uděluji
na dobu neurčitou do jeho písemného odvolání, případně zániku Sdružení. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že tento
souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších mých právech a povinnostech zpracovatele vyplývajících z
uvedeného zákona.
Způsob informování o přijetí (prosím vyberte jednu možnost):

□ - telefon

□ - E-mail

□ - dopis

V případě přijetí za člena sdružení potvrzenou přihlášku (prosím vyberte jednu možnost):

□ - si osobně vyzvednu v sídle Sdružení □ - mi doručte na kontaktní adresu
V ............................................. dne : ..................................
Podpis : ...........................................
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Příloha přihlášky
Následující otázky jsou technického rázu, pokud si nebudete vědět rady či si nebudete jisti,
kontaktujte prosím člena rady sdružení.
a) Nick (přezdívka), který bude použit jako uživatelské jméno v elektronických službách Sdružení.
(V přezdívce používejte jen znaky anglické abecedy a symboly mínus -, tečka . a podtržítko _.
Nepoužívejte diakritiku a mezery. Příklad přezdívky: jan_novak):
................................................................................
b) Počáteční heslo k elektronickým službám Sdružení (v minimální délce 5-ti znaků. Použijte pravidla
jako u přezdívky nebo číslice):
................................................................................
c) Mám zájem o E-mailovou adresu ve tvaru nick@starhill.org (např. jan_novak@starhill.org):

□ - ANO

□ - NE

d) Souhlasím se zveřejněním mého nicku a E-mailu na internetových stránkách Sdružení
(www.starhill.org):

□ - ANO

□ - NE

e) Počítač připojený do počítačové sítě sdružení (výchozí):
- fyzická adresa (MAC) síťové karty připojené do počítačové sítě sdružení: ...............................................

f) Počítač připojený do počítačové sítě sdružení (druhý v domácnosti):
- fyzická adresa (MAC) síťové karty připojené do počítačové sítě sdružení: ...............................................

